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SK Mella käsipallinaiskond võib reedel kindlustada Eesti meistritiitli 
 
Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel on jäänud pidada kaks kohtumist, kus liider SK Mella 
võõrustab reedel Põlva SK/Super Attaki ja kohtub kolmapäeval võõrsil SK Reval-Spordiga. 
 
Mella võib kindlustada kuuenda järjestikuse tiitli juba reedel. Selleks tuleb Põlvalt võtta 
vähemalt üks punkt. Kuna Mellal on konkurentidest oluliselt parem väravate vahe, siis 
tulevad nad meistriks ka viieväravaliste kaotustega viimastes kohtumistes. 
 
SK Mella ei kavatse kellelegi hinnaalandust teha 
 
Mella naiskonnal pole siiski plaanis väravaid lugema hakata, nagu sügisel karikavõistlustel, 
kus kõik kolm naiskonda kogusid ühe võidu ja kaotuse. Toona saadi lõpuks järjestuse Mella, 
Põlva/Super Attak ning Reval-Sport. „Me lähme alati võitma,“ lausus Mella peatreener Ella 
Kungurtseva. „Tabelit vaadates ei saa unustada, et kaks mängu on veel ees ja kõik võimalik. 
Põlva ei loovuta punkte niisama ja Reval-Sport areneb pidevalt edasi.“ 
 
Kuna lühike hooaeg on Mella jaoks alles poole peal, siis ei taha Kungurtseva veel 
kokkuvõtteid teha. „Areneme mäng-mängult ja parandame ennast iga kohtumisega,“ jäi ta 
diplomaatiliselt vaoshoituks. „Kui Reval-Spordi vastu oli mängupilt kehv, siis Põlva vastu 
juba parem. Meie kogemustega mängijad veavad endiselt vankrit, kuid noored on astumas 
neile kandadele.“ 
 
Põlva SK/Super Attak mängis oma võimaluse maha 
 
Põlva/Super Attakil tuleb tiitlist ilmselt suu puhtaks pühkida ka tänavu, sest kodus saadi 
planeerimata kaotus Reval-Spordilt. Nüüd peab Lõuna-Eesti au ja uhkus alistama suurelt 
Mella ning lootma, et hooaja viimases duellis pealinlaste vahel väljub võitjana Reval-Sport. 
Mingi lootus Põlva/Super Attakil siiski on, sest karikavõistlustel oli Reval-Sport Mellast 
parem 29:28. Tõsi, meistrivõistluste avaringis nuhtles Mella oma Tallinna rivaali 28:17. 
 
Põlva/Super Attaki juhendaja Maie Utt aga suurt edu enam ei ootagi. „Meistritiitli võitmise 
võimalus on meie jaoks veel teoreetilist laadi,“ tõdes ta. „Aga usku meil jagub. Pealegi on 
mängud Mellaga meie jaoks alati printsipiaalsed.“ 
 
Eesti klubidest ainsana kohalikus ja Balti liigas rassiva Põlva/Super Attaki jaoks sai 
saatuslikuks kolmeväravaline allajäämine Reval-Spordile, kes avaringis purustati 31:19 ja 
karikasarjas 38:22. „Meie poolt väga nõrk partii,“ ei varjanud Utt. „Tegime palju vigu, sellele 
aitas kindlasti kaasa põhiväravavahi puudumine. Graafik on meil ka suhteliselt tihe olnud. 
Teeme trenni keskmiselt kaks korda nädalas, ent särtsu hetkel pole.“ 
 
Kuigi Utt tunnistas, et meistrivõistlused luhtusid Põlva/Super Attaki jaoks, korvaks selle hea 
esinemine Balti liigas. „Eesti meistrivõistlused ebaõnnestusid meil täielikult, pealegi võime 
seal ju veel viimasekski jääda,“ põrutas Utt. „Ebaedu Eestis korvaks tulemuse tegemine heal 
tasemel Balti liigas, kus oleksin rahul ka teise kohaga.“ 
 



Vilets väravate vahe jätab SK Reval-Spordi tiitliheitlusest välja 
 
Enne kahte viimast mängu pretendeerib tiitlile ka Reval-Sport, kuid nende võimalused on 
rohkem teoreetilist laadi. Kui kõik kolm naiskonda koguvad võrdselt punkte, siis hakatakse 
lugema väravate vahet. Mellal on see praegu +18, Põlva/Super Attakil +2 ja Reval-Spordil -
20. 
 
Siiski pole naiskonna lootsil Gea Sootammel nurisemiseks põhjust. „Miinimumülesande 
oleme täitnud,“ viitas Sootamm sellele, et karikavõistlustel alistati Mella ja meistrisarjas 
Põlva. „Tegelikult tasemevahe ei olegi teab kui suur, kuigi sügisel ma selliseid häid tulemusi 
ei oodanud. Meie noort tiimi kammitseb lihtsalt ebastabiilsus ja eneseusu puudumine. Oleme 
ennast nüüd tõestanud, kuid sinisilmselt pole mõtet edu oodata. Väga suurt astet me aastaga 
pole edasi astunud, kuid areng on olnud nähtav. See süstib tulevikuks lootust.“ 
 
Sootamm meenutas lõpetuseks võitu Põlva/Super Attaki üle, kus pealinlaste jaoks langesid 
head asjad kokku. „Meie mängisime hästi, nemad halvasti,“ alustas Sootamm. „Mõlemal 
naiskonnal oli puudu paar põhitegijat, kuid Katrin Karuaugu panuseta ei saanud nad hakkama. 
Pealegi polnud meil mitte midagi kaotada, nii saimegi oma mängu nautida.“ 
 
Ajakava ja tulemused: 
12.02. (kell 17.45) Kristiine Sport: Reval-Sport – Põlva SK/Super Attak 19:31 (11:14) 
17.02. (kell 19.15) Kristiine Sport: SK Mella – Reval-Sport 28:17 (16:9) 
27.02. (kell 13.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – SK Mella 22:29 (11:17) 
13.03. (kell 14.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Super Attak – Reval-Sport 24:27 (14:12) 
19.03. (kell 17.45) Kristiine Sport: SK Mella – Põlva SK/Super Attak 
24.03. (kell 19.15) Kristiine Sport: Reval-Sport – SK Mella 
 
Tabeliseis: 1. SK Mella 4 (2-st mängust), 2. Põlva SK/Super Attak 2 (3), 3. Reval-Sport 2 (3) 
punkti. 
 
Väravaküttide edetabel: Age Utt (Põlva SK/Super Attak) 18, Liia Konks (Põlva SK/Super 
Attak) 17, Sofia Talalai (SK Mella) 15, Kim-Ly Hoang (SK Reval-Sport) 14, Katrin Karuauk 
(Põlva SK/Super Attak) 13, Virgi Sokk (Põlva SK/Super Attak) 12, Kerli Jõks (SK Reval-
Sport) 12 tabamust. 
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